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Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

Άμεση απόσυρση την πρότασης για την επιβολή 
ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο

Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή 
της, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. 
Βενιζέλο, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στην επιβολή οποιουδήποτε 
είδους φόρου στην κατανάλωση του φυσικού αερίου και ζήτησε να σταμα-
τήσει κάθε ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή, καθώς σε αντίθετη περίπτωση 
οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγικής 
τους δραστηριότητας. 

Στην επιστολή τονίζεται ότι ο νέος αυτός φόρος θα δημιουργήσει τερά-
στια προβλήματα σε κάθε βιομηχανία που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο 
ως καύσιμο. Ήδη το ενεργειακό κόστος με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις της 
τιμής του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί υπέρμετρα και η οποιαδήποτε επι-
πλέον αύξηση θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικό-
τητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών. 

Το συγκεκριμένο μέτρο χαρακτηρίζεται ως άκρως αντιαναπτυξιακό και 
αντιπαραγωγικό, σε μια εποχή που απαιτεί την τόνωση της αναπτυξιακής 
προσπάθειας της χώρας, ως λύση στην ιδιαίτερα αρνητική πορεία της οι-
κονομίας. 

Τέλος, στην επιστολή επισημαίνεται, ότι ο συγκεκριμένος φόρος που βα-
ρύνει αποκλειστικά το φυσικό αέριο ουσιαστικά καταδικάζει τις βιομηχανί-
ες που έκαναν την προοδευτική επιλογή να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν 
πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Το ενδεχόμενο επιστροφής στο μαζούτ 
και διακοπής της παροχής φυσικού αερίου εξετάζεται υπό τις παρούσες 
συνθήκες από πολλές επιχειρήσεις που θεωρούν πλέον ασύμφορη τη χρή-
ση φυσικού αερίου. 

-Αντικατάσταση του άρθρου 9 

του Κεφαλαίου 1 της 

Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 

και επιβολή διοικητικών κυρώ-

σεων σε περίπτωση παραβίασης 

των διατάξεών της

- Αμοιβαία συνδρομή για την εί-

σπραξη των απαιτήσεων

- Αριθμ. 20725/Β.979/10.5.2011

Καθορισμός διαδικασιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρ-

θρου 36 του Νόμου 2459/1997



 
    
 

Εγκύκλιος ΙΚΑ 42/2011 
(22/06/2011) - Υποχρεωτική 
Υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας 
Σύνταξης του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. των 
νεοπροσλαμβανομένων στο Δη-
μόσιο από 1/1/2011 και δικαίω-
μα επιλογής προαιρετικής υπα-
γωγής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των 
προσληφθέντων στο Δημόσιο 
μέχρι 31-12-2010, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 
του άρθρου 2 του Ν.3865/2010.
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ΠΟΛ.1101/09-06-2011
Τύπος και περιεχόμενο της Οριστι-
κής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - 
Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και 
υποχρέωση υποβολής της και 
απόδοσης του φόρου με την χρή-
ση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-
νωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά 
περίπτωση και παράταση της 
προθεσμίας υποβολής της.

Άρθρο 1
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων τιμοκα-
ταλόγου
Το άρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ. 
7/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
εμπίπτουν:
α) Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστι-
κά εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγικές 
και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέ-
τουν και πωλούν χονδρικώς στην εγχώ-
ρια αγορά είδη, που εντάσσονται στους 
ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2, εφόσον: πραγματοποί-
ησαν κατά την τελευταία κλεισμένη οι-
κονομική χρήση, ετήσιο κύκλο εργασιών 
10.000.000 ευρώ και άνω, σύμφωνα με τα 
βιβλία που τηρούν και οι χονδρικές τους 
πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, για τα είδη 
των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2, είναι τουλάχιστον 
10.000.000 ευρώ. Ειδικά για τις εμπορικές 
επιχειρήσεις, απαιτείται επιπροσθέτως να 
καθορίζουν οι ίδιες τις τιμές πώλησης των 
προϊόντων που διαθέτουν σε τρίτους με 
την έκδοση δικού τους τιμοκαταλόγου.
β) Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
που εντάσσονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, εφόσον 
πραγματοποίησαν κατά την τελευταία 
κλεισμένη οικονομική χρήση ετήσιο κύ-
κλο εργασιών 2.000.000 ευρώ και άνω, 
σύμφωνα με τα βιβλία που τηρούν, και οι 
πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά, για 
τις υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3 είναι τουλά-
χιστον 2.000.000 ευρώ.
2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 
πριν από τη θέση σε ισχύ τιμοκαταλόγων 
που μεταβάλλουν (αυξητικά ή μειωτικά) 
τις τιμές πώλησης ειδών και υπηρεσιών 
που εντάσσονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 
3, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε ηλε-
κτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Έρευ-
νας Τιμών και Κόστους, της Υπηρεσίας 
Εποπτείας Αγοράς (Υ.ΠΕ.Α) του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (εφεξής Υπηρεσία), τα ακόλου-
θα στοιχεία:
α) Τιμοκατάλογο στον οποίο περιλαμβά-
νονται όλα τα είδη και οι υπηρεσίες που 
πωλούν και εντάσσονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 
1, 2 και 3, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α, 
ανεξαρτήτως αν οι τιμές τους μεταβάλ-
λονται.
β) Τιμοκατάλογο αποκλειστικά για τα είδη 
ή τις υπηρεσίες, που εντάσσονται στους 
ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2, 3, η τιμή των οποίων μετα-
βάλλεται, που καταρτίζεται σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα Α.

γ) Εφόσον, η μεταβολή των τιμών αφορά 
σε αύξηση, έγγραφο του νομίμου εκπρο-
σώπου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι 
που επιβάλλουν την αύξηση αυτή.
Επιπλέον, κατά την πρώτη εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου οι επιχειρήσεις 
υποβάλλουν τα στοιχεία του νομίμου εκ-
προσώπου, τον ΑΦΜ, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, 
ή τον αριθμό άλλου Εμπορικού Μητρώου 
στο οποίο είναι εγγεγραμμένες, ανάλογα 
με την εταιρική τους μορφή, την επωνυ-
μία, την έδρα και τα στοιχεία επικοινωνί-
ας (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία και ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο) τους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και 
το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών 
με μνεία της ημερομηνίας που έκλεισε η 
οικονομική χρήση. Τα στοιχεία αυτά γνω-
στοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο κάθε 
φορά που μεταβάλλονται.
3. Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα 
στοιχεία της παραγράφου 2 αφορούν σε 
αυξητική μεταβολή των τιμών, η υπηρε-
σία οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη της παραλαβής 
των στοιχείων της παραγράφου 2 να προ-
βεί στην εξέτασή τους και να ζητήσει τη 
συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων.
4. Σε περίπτωση που η νέα τιμή ορισμέ-
νου είδους ή υπηρεσίας που ανακοινώ-
νεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος, εμφανίζει αύξηση σε σχέση 
με την ισχύουσα τιμή τιμοκαταλόγου, ο 
Ειδικός Γραμματέας της Υ.ΠΕ.Α μπορεί, 
εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, με έγγραφη 
κλήση του εντός της προθεσμίας της πα-
ραγράφου 3, να ζητά, για το είδος ή την 
υπηρεσία αυτή, πρόσθετα συμπληρωμα-
τικά στοιχεία, όπως ενδεικτικές αναλύ-
σεις, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β, Γ και 
Δ σχετικά με:
− τη νέα τιμή τιμοκαταλόγου,
− την ισχύουσα τιμή τιμοκαταλόγου,
− την αμέσως προηγούμενη τιμή τιμοκα-
ταλόγου,
− την απολογιστική τιμή πώλησης (βάσει 
της τελευταίας οικονομικής χρήσης),
− καθώς επίσης και ισολογισμό, γενική 
εκμετάλλευση, αναλυτικές κατά κλάδο 
εκμεταλλεύσεις, καρτέλες αποθήκης, 
αποθέματα, τιμολόγια.
Τα στοιχεία κόστους και λοιπά οικονο-
μικά στοιχεία που ενσωματώνονται στα 
υποδείγματα Β, Γ και Δ, πρέπει να προκύ-
πτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επι-

Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της 
Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 και επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της

Συνέχεια στη σελίδα 3

Αρ.Πρωτ 16140/2011 (16/06/2011) 
- Παροχή διευκρινίσεων σχετικά 
με την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων 
κατά την εφαρμογή των διατάξε-
ων του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212), 
όπως ισχύει.

Αρ.Πρωτ 29104/2011 
(16/06/2011) - Αποδεικτικό ενη-
μερότητας χρεών και φορολο-
γικών υποχρεώσεων, βεβαίωση 
οφειλών και συμψηφισμός απαι-
τήσεων οφειλετών των Δήμων 
και των Περιφερειών.

ΠΟΛ. 1111/2011 (16/06/2011) - 
Παράταση προθεσμίας υποβολής 
δηλώσεων φόρου ακίνητης πε-
ριουσίας νομικών προσώπων και 
ειδικού φόρου επί των ακινήτων 
έτους 2011.

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15450
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?doc=15425&version=2011/06/09
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15441
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15448
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15445
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Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της   Αγορανομικής
 Διάταξης 7/2009 και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση 

παραβίασης των διατάξεών της
χείρησης και να βασίζονται σε πραγματο-
ποιηθέντα μεγέθη (ιστορικά μεγέθη). Κατ’ 
εξαίρεση είναι δυνατόν να ενσωματώνο-
νται προϋπολογιστικά στοιχεία στις περι-
πτώσεις που τα είδη του τιμοκαταλόγου 
παράγονται, εισάγονται ή αγοράζονται 
από την επιχείρηση κατόπιν παραγγελίας 
του πελάτη και δεν διατηρούνται απο-
θέματα, εφόσον γίνεται ειδική αναφορά 
σ’ αυτό και αποδεικνύεται από έγγραφα, 
που υποβάλλονται μαζί με τα στοιχεία 
στην Υπηρεσία.
5. Η ημερομηνία υποβολής στοιχείων και 
διευκρινίσεων σύμφωνα με τις παραγρά-
φους 2, 3 και 4 εκκινεί, κάθε φορά από 
την υποβολή τους, εκ νέου την προθε-
σμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
για την εξέταση τους.
Ο χρόνος εξέτασης των στοιχείων σύμ-
φωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 
αναστέλλει την έναρξη ισχύος των νέων 
αυξημένων τιμών. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί η συμπλήρωση ελλείψεων ή η 
παροχή πρόσθετων στοιχείων για συγκε-
κριμένα είδη ή υπηρεσίες, η αναστολή 
έναρξης ισχύος αφορά μόνο αυτά.
6. Η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί και 
μετά την έναρξη ισχύος των νέων αυξη-
μένων τιμών ελέγχους επαλήθευσης, των 
στοιχείων που έχουν υποβληθεί σύμφω-
να με τις παραγράφους 2 και 4 σε σχέση 
με τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η επι-
χείρηση. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί 
ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ανα-
κριβή για ορισμένα είδη ή υπηρεσίες, 
τότε οι αυξημένες τιμές για τα είδη ή τις 
υπηρεσίες αυτές παύουν να ισχύουν και 
η επιχείρηση υποχρεούται να επανέλθει 
στις τιμές του αμέσως προηγούμενου τι-
μοκαταλόγου, εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή 
της.

Η επιχείρηση, της οποίας ο ισχύον τιμο-
κατάλογος ανακλήθηκε, δεν μπορεί να 
θέσει σε ισχύ νέο τιμοκατάλογο με αυ-
ξήσεις για τα είδη ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, πριν 
παρέλθουν ενενήντα (90) ημέρες από την 
ανάκληση του τιμοκαταλόγου.

7. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 που 
προτίθενται να θέσουν σε κυκλοφορία 
για πρώτη φορά είδη και υπηρεσίες των 
ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3, υποχρεούνται προ-

ηγουμένως να υποβάλλουν στην Υπη-
ρεσία, τιμοκατάλογο με τα νέα είδη και 
υπηρεσίες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α, 
καθώς και να γνωστοποιήσουν την ημε-
ρομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους.

8. Η υποβολή στοιχείων των επιχειρή-
σεων της παραγράφου 1 προς την Υπη-
ρεσία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
times@gge.gr με θέμα την επωνυμία της 
επιχείρησης. Αντίστοιχα, η αποστολή 
εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των 
κλήσεων για την προσκόμιση πρόσθε-
των στοιχείων, από την Υπηρεσία προς 
τις επιχειρήσεις γίνεται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία. Η ηλε-
κτρονική διακίνηση των εγγράφων από 
και προς τις επιχειρήσεις γίνεται σε συ-
γκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση και 
αριθμό τηλεομοιότυπου που έχουν δη-
λωθεί στην Υπηρεσία από τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο της επιχείρησης. Για τον προσ-
διορισμό του χρόνου παραλαβής και το 
υπολογισμό των προθεσμιών κατάθεσης 
– παραλαβής των εγγράφων εφαρμόζε-
ται το αντίστοιχο άρθρο του νόμου «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι-
πές διατάξεις».

Άρθρο 2
Επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις

1. Με πράξη του Ειδικού Γραμματέα της 
Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α) 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν):

α) σε περίπτωση πραγματοποίησης αύ-
ξησης τιμών ειδών και υπηρεσιών του 
τιμοκαταλόγου κατά παράβαση των δι-
ατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 
του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται 
στην υπόχρεη επιχείρηση πρόστιμο τριά-
ντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Επιπλέον, καλείται, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 
1, εντός πέντε (5) ημερών να υποβάλλει 
τα σχετικά στοιχεία, και σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο τρι-
ών χιλιάδων ευρώ (3.000) για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης,

β) σε περίπτωση μη υποβολής των προ-
βλεπόμενων στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 1 της παρούσας στοιχείων επι-
βάλλεται στην υπόχρεη επιχείρηση πρό-
στιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Επι-
πλέον, καλείται η επιχείρηση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του 
άρθρου 1, εντός τριών (3) ημερών να 
υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία, και σε πε-
ρίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται 
πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000) για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης.

3. Τα επιβληθέντα σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 1 πρόστιμα διπλασιάζονται σε 
περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης 
σε διάστημα 24 μηνών από τη διάπραξη 
της πρώτης παράβασης. Για την εφαρμο-
γή της παρούσας, κάθε πραγματοποίηση 
αύξησης κατά παράβαση των διατάξεων 
της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 4 
του άρθρου 1 νοείται ως αυτοτελής πα-
ράβαση.

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της πα-
ρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 136/1946 
«Περί Αγορανομικού Κώδικος».

2. Από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας καταργούνται το άρθρο 12 της Α.Δ. 
7/2009 (Β΄ 1388), και η ΥΑ Αρ. Πρωτ. Α2- 
3334/21.5.2008 (Β΄ 954).

3. Η παρούσα καταλαμβάνει και εκκρε-
μείς υποθέσεις.

4. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα της παρούσας οι ΠΙΝΑΚΕΣ 
1, 2 και 3 και τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ A, Β, Γ, Δ.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων
Άρθρο 1
Αρμόδιες Αρχές για την αποστολή και
τη λήψη αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής
Για την εφαρμογή του άρθρου 38 του 
Ν.3943/2011 ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ως «Αι-
τούσα Αρχή» και «Αρμόδια Αρχή», η οποία 
απευθύνει αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής 
στις αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές των λοι-
πών κρατών – μελών και η οποία δέχεται τις 
αιτήσεις συνδρομής που της απευθύνουν 
οι Αιτούσες Αρχές των λοιπών κρατών – με-
λών σχετικά με απαιτήσεις που προέρχο-
νται από:
α) τις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα 
μέτρα που αποτελούν μέρος του συστή-
ματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυ-
ήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-
μείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τα 
εισπρακτέα ποσά στο πλαίσιο αυτών των 
ενεργειών,
β) τις εισφορές και άλλα τέλη που προβλέ-
πονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης 
των αγορών για τον τομέα της ζάχαρης,
γ) τους εισαγωγικούς δασμούς,
δ) τους εξαγωγικούς δασμούς,
ε) τον ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττεται κατά την 
εισαγωγή,
στ) τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ) επί των βιομηχανοποιημένων κα-
πνών, της αλκοόλης και των αλκοολούχων 
ποτών και επί των πετρελαιοειδών,
ζ) τους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και 
πρόστιμα και τα έξοδα από απαιτήσεις που 
αναφέρονται στις προαναφερόμενες περι-
πτώσεις, αποκλειόμενης κάθε είδους ποι-
νικής κύρωσης που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας.
2. Η 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων ως «Αιτούσα Αρχή» και «Αρμόδια 
Αρχή», η οποία απευθύνει αιτήσεις αμοιβαί-
ας συνδρομής στις αντίστοιχες Αρμόδιες 
Αρχές των λοιπών κρατών – μελών και η 
οποία δέχεται τις αιτήσεις συνδρομής που 
της απευθύνουν οι Αιτούσες Αρχές των λοι-
πών κρατών – μελών, σχετικά με απαιτήσεις 
που προέρχονται από:
α) τον ΦΠΑ,
β) τους φόρους επί του εισοδήματος και επί 
της περιουσίας,
γ) τους φόρους επί των ασφαλίστρων,
δ) τους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και 
πρόστιμα και τα έξοδα από απαιτήσεις που 
αναφέρονται στις προαναφερόμενες περι-
πτώσεις, αποκλειόμενης κάθε είδους ποι-
νικής κύρωσης που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας.
3. Η 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του 
Κανονισμού 1179/2008, και η οποία είναι 

συνδεδεμένη με το δίκτυο CCN/CSI, ορίζε-
ται ως αρμόδια Υπηρεσία για την επικοινω-
νία με ηλεκτρονικά μέσα με τα άλλα κράτη 
– μέλη, για την αποστολή όλων των ανακοι-
νώσεων με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ της εν 
λόγω Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Τελω-
νείων Αττικής.
Άρθρο 2
Ενέργειες της «Αιτούσας και Αρμόδιας Αρ-
χής»
Οι κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους «Αιτούσες και Αρμόδιες Αρ-
χές»:
α) Προβαίνουν στη διατύπωση αίτησης 
συνδρομής ύστερα από σχετικά έγγραφα 
ή νόμιμους τίτλους των τελωνείων ή ΔΟΥ, 
με τους οποίους ζητούνται πληροφορίες ή 
επιδιώκεται κοινοποίηση πράξεων ή απο-
φάσεων ή η είσπραξη των απαιτήσεων του 
άρθρου 38 του Ν.3943/2011 σε βάρος του 
οφειλέτη που διαμένει στο έδαφος των λοι-
πών κρατών – μελών από τις Αρμόδιες Αρ-
χές των λοιπών κρατών – μελών.
β) Διαβιβάζουν τις αιτήσεις πληροφοριών 
και γνωστοποίησης (κοινοποίησης), που δέ-
χονται από τις Αιτούσες Αρχές των λοιπών 
κρατών – μελών, στα τελωνεία ή ΔΟΥ που 
είναι πλησίον της κατοικίας του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται οι αιτήσεις αυτές, 
προκειμένου να συγκεντρώσουν τις αιτού-
μενες πληροφορίες ή να γνωστοποιήσουν 
(κοινοποιήσουν) τις πράξεις ή αποφάσεις 
που συνοδεύουν τις αιτήσεις κοινοποίη-
σης.
γ) Εκδίδουν αποφάσεις, υπό την επιφύλα-
ξη του άρθρου 38 του Ν.3943/2011, όπως 
αυτό τροποποίησε το Κεφάλαιο ΙΑ’ του 
Ν.1402/1983, με το οποίο αναγνωρίζεται ο 
τίτλος που συνοδεύει την αίτηση είσπραξης 
ή λήψης συντηρητικών μέτρων και ο οποίος 
εκδόθηκε σε άλλο κράτος – μέλος. Οι απο-
φάσεις αυτές αποτελούν νόμιμους τίτλους 
κατά την έννοια του Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με τον 
οποίο επιδιώκεται η είσπραξη της απαίτη-
σης ή η λήψη συντηρητικών μέτρων για την 
είσπραξη της απαίτησης.
δ) Διαβιβάζουν τον κατά τα προαναφερόμε-
να νόμιμο τίτλο μαζί με την αίτηση είσπρα-
ξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων στο 
πλησιέστερο με την κατοικία του οφειλέτη 
τελωνείο ή ΔΟΥ, προκειμένου να επιδιωχθεί 
η είσπραξη ή να εξασφαλιστεί η απαίτηση.
ε) Δίνουν εντολές ώστε τα ποσά που ει-
σπράχθηκαν από τις ελληνικές τελωνεια-
κές και φορολογικές Αρχές να αποδοθούν 
στους δικαιούχους των Αρμόδιων Αρχών 
των λοιπών κρατών – μελών.
στ) Ενημερώνουν τις τελωνειακές και φο-
ρολογικές Αρχές, κατά περίπτωση, για τα 

ποσά που έχουν εισπραχθεί για λογαρια-
σμό τους από τις Αρμόδιες Αρχές των λοι-
πών κρατών – μελών και δίνουν εντολές 
προκειμένου να αποδοθούν τα σχετικά 
ποσά στους λογαριασμούς των προαναφε-
ρόμενων Αρχών, σύμφωνα με τις αποφά-
σεις 2/22397/Α0024/4.2.2010 και 2/10160/
Α0024/25.2.2011 του Υπουργείου Οικονο-
μικών.
Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές για την είσπραξη, διαχείρι-
ση και
απόδοση των απαιτήσεων – Ενέργειες τε-
λωνείων και ΔΟΥ
Αρμόδιες για την είσπραξη, διαχείριση και 
απόδοση των απαιτήσεων στο πλαίσιο της 
αμοιβαίας συνδρομής ορίζονται, κατά περί-
πτωση, τα τελωνεία και οι ΔΟΥ. Κάθε απαί-
τηση που αποτελεί αντικείμενο απαίτησης 
είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων 
Αιτούσας Αρχής άλλου κράτους – μέλους, 
εξετάζεται από τα αρμόδια τελωνεία ή ΔΟΥ 
σαν απαίτηση που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
και εφαρμόζονται για την είσπραξή τους οι 
διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και 
ιδιαίτερα εκείνες του ΚΕΔΕ.
Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών 
εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης. Τα ποσά 
που εισπράττονται, κατατίθενται στους ει-
δικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, από την οποία απο-
στέλλονται στους δικαιούχους των Αρμό-
διων Αρχών των λοιπών κρατών – μελών 
ύστερα από σχετικές εντολές της Διεύθυν-
σης Τελωνείων Αττικής και της 16ης Διεύ-
θυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 4
Έντυπα αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής, 
επιλεξιμότητα,
άρνηση αιτήσεων για συνδρομή και
διακανονισμοί απόδοσης των εξόδων
Τα έντυπα αιτήσεων συνδρομής, ήτοι «αί-
τηση παροχής πληροφοριών», «αίτηση κοι-
νοποίησης» και «αίτηση είσπραξης ή λήψης 
συντηρητικών μέτρων», η διαβίβαση των 
ανακοινώσεων, η επιλεξιμότητα και η άρ-
νηση αιτήσεων για συνδρομή, καθώς και οι 
διακανονισμοί απόδοσης εξόδων, προβλέ-
πονται και ισχύουν από τις διατάξεις του Κα-
νονισμού 1179/2008 (EE L 319/29.11.2008).
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση της παρούσας από-
φασης καταργείται η απόφαση Τ.3383/243/
Α0019/22.7.2003 (ΦΕΚ 1068/Β’/1.8.2003) 
του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη γενική ή 
ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις δια-
τάξεις της παρούσας απόφασης.
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Συνέχεια στη σελίδα 6

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
άρθρου 36 του νόμου 2459/1997, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου αυτού ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εκτίμηση ζημιών

1. Η εκτίμηση και η καταγραφή 
των ζημιών σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από θεομηνίες, όπως 
αυτές αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 36 του νό-
μου 2459/1997, γίνεται από τις 
αρμόδιες επιτροπές που συστήνο-
νται κατά περίπτωση με απόφαση 
του Περιφερειάρχη.

2. Για τον προσδιορισμό του 
ύψους της ζημίας από τις αρ-
μόδιες επιτροπές, διενεργείται 
επιτόπια αυτοψία και ζητείται η 
υποβολή εκ μέρους των πληγει-
σών επιχειρήσεων, στοιχείων και 
δικαιολογητικών τα οποία βοη-
θούν στην αντικειμενική εκτίμηση 
της ζημίας. Ειδικότερα θα πρέπει 
να προσκομίζονται εκ μέρους των 
πληγέντων:

− Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο 
οποίο στεγάζεται η επιχείρηση 
ή μισθωτήριο συμβόλαιο − Φο-
ρολογικές δηλώσεις επιχείρησης 
− δηλώσεις Φ.Π.Α − απογραφή 
προηγουμένου έτους − Τιμολόγια 
αγοράς πρώτων υλών, εμπορευ-
μάτων και σε περίπτωση μη ύπαρ-
ξης να αναζητούνται από τους 
προμηθευτές − Τιμολόγια αγοράς 
μηχανολογικού εξοπλισμού συ-
νοδευόμενα από κατάσταση στην 
οποία θα αναγράφεται ο χρόνος 
απόσβεσης, η κατάσταση του μη-

χανήματος καθώς και εάν πρόκει-
ται για ολική η μερική καταστροφή 
− ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυ-
ψης της ζημίας και σε περίπτωση 
μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.Δ 1599 περί μη ασφάλισης 
της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται 
η νόμιμη λειτουργία της επιχείρη-
σης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές 
άδειες).

3. Η αρμόδια για την εκτίμηση της 
ζημίας επιτροπή μπορεί να ζητά 
συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν 
των αναφερομένων στην παρά-
γραφο 2 του παρόντος άρθρου 
εφ’ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.

4. Η αρμόδια για την εκτίμηση 
ζημιών επιτροπή δεν δεσμεύεται 
από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέ-
ρους των πληγεισών επιχειρήσεων 
ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από 
άλλα πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, 
λογιστές κλπ).

5. Για κάθε επιχείρηση που υπέ-
στη ζημία από την θεομηνία, η 
αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των 
ζημιών συντάσσει πρακτικό εκτί-
μησης της ζημίας. Με βάση τα 
πρακτικά εκτίμησης των ζημιών 
συντάσσεται η κατάσταση που 
προβλέπεται στο εδάφιο β της 
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 
παρούσης.

6. Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να έχουν την έδρα τους ή 
να ασκούν νόμιμα την δραστηρι-
ότητά τους στην οριοθετημένη 
περιοχή όπως αυτή ορίζεται στη 
σχετική κοινή υπουργική απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών 
και των Υφυπουργών Εσωτερικών, 

Αριθμ. 20725/Β.979/10.5.2011
Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.

Άρθρο 2
Υπαγόμενες επιχειρήσεις − Καλυ-
πτόμενες ζημιές

1. Η καταβαλλόμενη αποζημίω-
ση αφορά στις επιχειρήσεις όπως 
αυτές ορίζονται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 36 του νόμου 
2459/1997, οι οποίες ασκούσαν 
νόμιμη δραστηριότητα μέχρι την 
ημέρα που συνέβη η θεομηνία ή η 
φυσική καταστροφή.

2. Η επιχορήγηση καλύπτει ζημιές 
σε περιουσιακά στοιχεία της επι-
χείρησης, όπως αυτές αναφέρο-
νται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 36 του νόμου 2459/1997.

Ειδικότερα για τις ζημιές στις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, αυτές κα-
λύπτονται μόνο εφόσον οι δικαι-
ούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή 
ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα 
στην επιχείρηση που επλήγη και 
όχι σε τρίτους ( εταίρους, μετό-
χους κλπ) και με την προϋπόθεση 
ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη 
πηγή και ειδικότερα βάσει του 
άρθρου 10 του νόμου 2576/1998 
(ΦΕΚ 25/τΑ/9−2−1998).

3. Ζημία η οποία καλύπτεται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζη-
μιώνεται μόνο κατά το μέρος που 
υπερβαίνει το ποσό που εισέπρα-
ξε ο δικαιούχος από την ασφαλι-
στική του εταιρεία.
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Άρθρο 3
Διαδικασίες έκδοσης απόφασης

1. Η αρμόδια Περιφέρεια για την 
καταγραφή και εκτίμηση ζημιών 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από θεομηνίες και φυσικές κατα-
στροφές, υποβάλλει τα παρακάτω 
στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση 
του Υπουργείου Οικονομικών:

α. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
για την οριοθέτηση της συγκεκρι-
μένης περιοχής.

β. Συγκεντρωτική κατάσταση των 
επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη 
από την αρμόδια Επιτροπή εκτί-
μησης και ελέγχου των ζημιών της 
Περιφέρειας, η οποία θα περιλαμ-
βάνει τα παρακάτω στοιχεία:

− Επωνυμία επιχείρησης
− Διεύθυνση άσκησης δραστηριό-
τητας της επιχείρησης
− ΑΦΜ/ΔΟΥ
− Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρη-
σης (τηλ., e−mail)
− Αντικείμενο δραστηριότητας
− Δήμος
− Δημοτικό διαμέρισμα,
− Συνολική ζημία με ανάλυση ανά 
κατηγορία ( Ιδιοκτήτες κατά πλή-
ρη κυριότητα κτιριακές εγκατα-
στάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, 
εμπορεύματα και φορτηγά αυ-
τοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης τα οποία κατεγράφησαν 
ως ολοσχερώς κατεστραμμένα).

2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται 
στους δικαιούχους, μετά την έκ-
δοση της κοινής υπουργικής από-
φασης με σχετική απόφαση του 
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, σύμφωνα με τις κα-

ταστατικές διατάξεις και τις διαδι-
κασίες λειτουργίας του. Η εκταμί-
ευση πραγματοποιείται μετά την 
προσκόμιση των απαραιτήτων 
δικαιολογητικών στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

3. Στα δικαιολογητικά περιλαμβά-
νονται υποχρεωτικά:

α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην 
οποία αναγράφεται η επωνυμία, 
το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία 
που υπέστη αναλυτικά κατά κα-
τηγορία και συνολικά, καθώς και 
αναφορά περί εγκατάστασης και 
άσκησης νόμιμης δραστηριότη-
τας της επιχείρησης εντός της ζώ-
νης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και 
Δημοτικό διαμέρισμα.

β. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Απο-
κατάστασης Σεισμοπλήκτων 
(Υ.Α.Σ.) του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών & Δικτύων, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει 
εγκριθεί Δωρεάν Κρατική Αρω-
γή για τις ζημιές κτισμάτων, ούτε 
εκκρεμεί στην υπηρεσία σχετική 
αίτηση, βάσει του άρθρου 10 του 
Νόμου 2576/1998.

γ. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου 
περί μη πτώχευσης.

δ. Βεβαίωση της ασφαλιστικής 
εταιρείας για το ύψος της αποζη-
μίωσης που έλαβε η επιχείρηση ή 
άλλως Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 
ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαί-
ου με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής.

ε. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
εκταμίευσης, όπως νομιμοποιητι-
κά έγγραφα, τιμολόγια επιδοτή-

σεων κλπ, καθορίζονται από τον 
αρμόδιο για την εκταμίευση φο-
ρέα, ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., του οποίου οι 
αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτα-
μίευση των αποζημιώσεων μπο-
ρούν να ζητούν από τις επιχειρή-
σεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά 
στα πλαίσια ελέγχου νομιμοποίη-
σης της δικαιούχου επιχείρησης.

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για την έκδοση 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
καθώς και η αρμόδια για την κατα-
βολή της αποζημίωσης υπηρεσία 
του ΕΟΜΜΕΧ, μπορούν να ζη-
τούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, πληροφορί-
ες και συμπληρωματικά στοιχεία, 
σχετικά με τους δικαιούχους που 
περιλαμβάνονται στη συγκεντρω-
τική κατάσταση της περίπτωσης β 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΜ-
ΜΕΧ προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες ενημέρωσης τόσο της 
κατά περίπτωση αρμόδιας Περι-
φέρειας ή Περιφερειακής ενότη-
τας, όσο και των επιχειρήσεων που 
υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες. 
Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πα-
ρέχεται τόσο κατά το χρόνο που 
συνέβη η θεομηνία ή η φυσική κα-
ταστροφή, όσο και στη συνέχεια 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
έκδοσης των σχετικών αποφάσε-
ων και κυρίως κατά τη διάρκεια 
της εκταμίευσης των επιχορηγή-
σεων.


